
طهــران – كيهــان العربــي:- أكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 
الدكتــور علــي الريجانــي خــال اجتمــاع مــع »لــي تشــان شــو« رئيــس 
اللجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي، ان الجمهوريــة 

ــف  ــي مختل ــن ف ــع الصي ــا م ــز عاقاته ــتعدة لتعزي ــران مس ــي اي ــامية ف االس
المجــاالت.

ــي رئيــس  ــره الصين ــع نظي ــه م ــي خــال محادثات ــور الريجان واشــاد الدكت

مجلــس الشــعب 'لــي تشــان شــو' فــي بكيــن، بحســن اســتضافة البرلمــان 
ــى  ــت عل ــن كان ــن البلدي ــات بي ــان العاق ــدا ب ــي، مؤك ــد اإليران ــي للوف الصين

ــن الشــعبين. ــودة بي ــة والم ــة بالصداق ــدوام مفعم ال
واشــار الــى إن الوفــد اإليرانــي جــاء الــى الصيــن لبحــث توســيع التعــاون 
بيــن البلديــن، مضيفــا بــان الجانبيــن، دعــم كل منهمــا االخــر فــي مراحــل 

ــة. مختلف
مــن جانبــه تطــرق رئيــس اللجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي لنــواب 
الشــعب الصينــي، الــى تاريــخ العاقــات الصينيــة - اإليرانيــة ، والتــي تأسســت 
منــذ أكثــر مــن ألفــي عــام، وقــال : لــم يحــدث قــط صــراع بيــن البلديــن فــي 

ــة. ــات الثنائي ــخ العاق تاري
واضــاف: إن زيــارة الرئيــس الصينــي اليــران، حيــث تــم التوقيــع علــى 
البلديــن، كانــت نقطــة تحــول فــي  اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية بيــن 
العاقــات بيــن الطرفيــن، ورســمت خارطــة الطريــق أمــام تعــاون طويــل األمــد 

ــن. ــن البلدي بي

فقــد تظاهــر عشــرات آالف النشــطاء والمفكريــن فــى الواليــات المتحــدة 
ــر  ــوارئ لتوفي ــة ط ــب« حال ــان »ترام ــد إع ــاء« ض ــوم الرؤس ــة »ي ــاء عطل أثن

تمويــل لبنــاء جــدار علــى الحــدود مــع المكســيك.

برعاية وزير الدفاع..

تصنيعنا العسكري يدشن عدة مشاريع 
صناعية في مجال الطاقة

طهــران – كيهــان العربــي:- دشــن التصنيــع العســكري خمســة مشــاريع 
صناعيــة بحثيــة فــي مجــال الطاقــة والمــواد المطــورة ودخلــت حيــز اإلنتــاج 
الصناعــي الذاتــي، مــن قبــل منظمــة تنميــة وتطويــر مصــادر الطاقــة التابعــة 

لــوزارة الدفــاع لتدخــل حيــز اإلنتــاج الصناعــي.
وخــال مراســم التدشــين، اكــد وزيــر الدفــاع العميــد اميــر حاتمــي دعــم 
الــوزارة للمشــاريع الصناعيــة والبحثيــة التطبيقــة، ولــكل النخــب والشــركات 
العلميــة التــي تعمــل وتســعى لتطويــر البــاد فــي مختلــف المجــاالت 

ــة. ــة والتنموي العلمي
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شؤون دولية المتظاهرون يحملون الفتات كتب عليها "ترامب يحتال على الدستور"، و"ال نريد ملكا" يحكمنا...

االحتجاجات الشعبية تجوب واشنطن وعشرات المدن األميركية ضد سياسة ترامب
* 16 والية أميركية ترفع دعوى قضائية لوقف العمل بحالة الطوارئ لترامب لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

استهداف تجمعات لهم في عسير بصاروخ زلزال1..

عمليات نوعية للجيش واللجان ضد العدوان 
والمرتزقة داخلياً وماوراء الحدود 

واشنطن: ترامب اليريد الحرب 
مع ايران مطلقاً

بغــداد – وكاالت انبــاء:- اكــدت الســفارة 
الرئيــس  أن  بغــداد،  فــي  االميركيــة 
االميركــي دونالــد ترامــب اليريــد الحــرب 
القــوات  ان  مؤكــدة  مطلقــا،  ايــران  مــع 
االميركيــة ســتغادر العــراق فــي حــال طلبــت 

ذلــك. العراقيــة  الحكومــة 
وقــال القائــم باعمــال الســفارة االميركيــة 

ــداد  ــي بغ ف

مسيرات ووقفات احتجاجية في الهند وبريطانيا تنديداً بجريمة 
نحر الطفل زكريا في المدينة المنورة

ــا  ــدًا بالجريمــة المأســاوية البشــعة التــي طالــت الطفــل الشــهيد زكري ــاء:- تندي عواصــم – وكاالت انب
الجابــر ابــن الســبعة أعــوام فــي المدينــة المنــورة، 
ــر  ــاع الفك ــد أتب ــد أح ــى ي ــًا عل ــر مظلوم ــث نح حي
ــة  ــت مجموع ــري المنحــرف نّظم ــي التكفي الوهاب
اإلمــام الحســين)ع( اإلعاميــة وقفــة إحتجاجيــة، 

.”shia waves“ ــع ــه موق ــا نقل ــًا لم ووفق
أوروبــا  فــي  الشــيعية  الجاليــة  انطلقــت  فقــد 
ــط  ــل ارج" وس ــاحة "مارب ــي س ــة ف ــة إحتجاجي بوقف
اإلحتجاجيــة  المراســم  أن  بيّــن  الموقــع  لنــدن. 
تضمّنــت قــراءة آيــات مــن القــرآن الكريــم، باإلضافــة 

ــد  ــاء قصائ إللق

مستنكرين عمليات التطبيع الوقحة لألنظمة الرجعية..

علماء البحرين: أعظم الخيانات خيانة األمَّة والتَّحالف 
مع أعدائها المحتلِّين لبالد المسلمين

* لقد فشلتم في “وارسو” كما فشلتم من قبل في جميع المؤامرات كما أنتم فاشلون في سياسة بلدانكم

مشيرًا الى اعتقال العديد من أفراد الخلية االرهابية بينهم أمرأة..

قائد عسكري: أربعة باكستانيين ضالعين بالتفجير االنتحاري االرهابي في زاهدان
* الزمرة الوهابية قد اعدت الكثير من المعدات واالعتدة للقيام بعمليات ارهابية اخرى

داعية إياها تحمل مسؤولية االرهاب المتجذر داخل هيكل نظامها..

طهران: السعودية الراعية الحقيقية وعرابة االرهاب 
التكفيري في العالم والمنطقة

طهــران- كيهــان العربــي:- وصــف المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي ، الســعودية بانهــا 
عرابــة االرهــاب التكفيــري فــي العالــم والمنطقــة وتفتقــر الهليــة اتهــام باقــي البلــدان بدعــم االرهــاب.

الخارجيــة  الدولــة للشــؤون  ايــران لوزيــرة  المليئــة بالزيــف والحقــد ضــد  التصريحــات  وردا علــى 
ــاء  ــه الجوف ــال قاســمي: ان التصريحات ــي باكســتان، ق ــي ف ــر صحف ــر خــال مؤتم ــادل الجبي الســعودي ع

والمليئــة بالحقــد لجبيــر المعــروف بســجله المعــروف بالكــذب والحقــد

رئيس مجلس الشورى االسالمي ووزارء الخارجية والنفط واالقتصاد يواصلون زيارتهم لبكين..

ايران والصين تشددان على تعزيز العالقات المشتركة في مختلف المجاالت

لنحذر خطر التحالف 
السعودي الصهيوني

مخطط ترامب.. 34 ألف جندي أمريكي داخل 
العراق لــ تنفيذ »عملية عسكرية«

داود الشريان: المخدرات في الرياض 
كأنك تشتري خبزًا

نائب عن العصائب: اميركا تفاوض داعش 
للعودة الى العراق ! 

عشية زيارة بن سلمان.. مزارعون يطردون 
»ارامكو« السعودية من والية هندية

العراق يرعى مؤتمرا دوليا لمكافحة إعالم 
»داعش« بمشاركة 60 دولة 

الجهاد االسالمي : التطبيع لن يحمي عروشكم يا رؤساء 
العرب ونقول لكم ارجعوا إلى رشدكم

مستشارة الرئيس االسد : كل ما يتصل بالدستور 
شأن سيادي يقرره الشعب السوري

الفروف: واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا 
وإنشاء دويلة شرق الفرات

على الصفحة الثانية العدد )10073( السنة التاسعة والثاثون ، االربعاء 14 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  1 اسفند 1397 هـ ش،  20 شباط 2019م

العميد سالمي: سنقف في مواجهة اميركا 
ونظام آل سعود قلب الشر في المنطقة

قائــد  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
االســامية  الثــورة  لحــرس  البريــة  القــوة 
ــن  ــة إرهابيي ــان أربع ــور ب ــد باكب ــد محم العمي
باكســتانيين مــن ضمنهــم االنتحــاري كانــوا 
ضالعيــن فــي التفجيــر الــذي اســتهدف كــوادر 
ــن  ــق بي ــي الطري ــامية ف ــورة االس ــرس الث ح
سيســتان  محافظــة  فــي  وزاهــدان  خــاش 

البــاد(. شــرق  )جنــوب  وبلوجســتان 
وقــال العميــد باكبــور للصحفيين أمــس الثاثاء 
الحادثــة  تأبيــن شــهداء  مراســم  هامــش  علــى 
االرهابيــة، انــه وبعــد وقــوع الحــادث قمنــا بالعديــد 
مــن االجــراءات وبعــد ان ســلمنا لزمائنــا فــي قــوى 
االمــن الداخلــي حطــام الســيارة التــي اســتخدمت 
فــي عمليــة التفجيــر االنتحــاري تــم تحديــد هويــة 
الســيارة ومــن ثــم بــادرت القــوات االســتخبارية 
والعمانيــة لمقــر »قــدس« التابــع للقــوة البريــة 
لحــرس الثــورة االســامية لتنفيــذ عمليــة اعتقــال 
وتفكيــك الخليــة اللوجيســتية والخليــة التــي اعــدت 

الســيارة لهــذا العمــل االرهابــي.

* بيلوسي: اإلعالن غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير 
موجودة، هو انقالب عنيف على دستورنا

* »ذي هيل«: الكونغرس على وشك »ليّ ذراع« ترامب، 
واإلندبندنت: مسؤولون أميركيون ناقشوا عزله

شــوراع  الشــعبية  االحتجاجــات  عمــت  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
العاصمــة واشــنطن وعشــرات المــدن األميركيــة ضــد سياســة الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب واعانــه حالــة الطــوارئ لتمويــل جــدار المكســيك.

قــوات  تمكنــت  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
الجيــش واللجــان الشــعبية مــن تدميــر عــدد مــن 

آليــات لتحالــف العــدوان الســعودي االميركــي فــي 
الجبهــات الداخليــة وجبهــات مــاوراء الحــدود.

ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــر الجي ــد دم فق
الثاثــاء، آليــة محملــة بالمنافقيــن قبالــة نجــران 
ــدة  ــا، ان وح ــكري لصحيفتن ــدر عس ــد مص ــا اك فيم
الهندســة فــي الجيــش واللجــان الشــعبية فجــرت 
آليــة محملــة بالمرتزقــة بعبــوة ناســفة فــي صحــراء 
األجاشــر قبالــة نجــران، مضيفــا أن جميــع المرتزقــة 

ســقطوا بيــن قتيــل وجريــح.
كمــا دمــر مجاهــدو الجيــش واللجــان الشــعبية 
بمرتزقــة  محملتيــن  آليتيــن  الثاثــاء،  أمــس 
العــدوان الســعودي األمريكــي اضافــة الــى أســلحة 

وذخائــر فــي محافظــة الجــوف.
وأكــد المصــدر العســكري مصــرع وإصابــة عــدد 

علمــاء  اســتنكر  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
البحريــن تطبيــع عمليــات التطبيــع الوقحــة لبعــض 
الــدول العربيــة واإلســامية مــع الكيــان الصهيونــي، 
وأكــدوا فــي بيــان أن أعظــم الخيانــة خيانــة األمَّــة 
المحاربيــن  الكافريــن  أعدائهــا  مــع  والتَّحالــف 
وأنَّ  المســلمين،  لبــاد  المحتلِّيــن  المغتصبيــن 

ــا. ــى حتفه ــت ال ــد هرب ــة ق األنظم
واضــاف البيــان، أنــه ِبشــارٌة لألنظمــة البائســة 
التــي الذت بعــدوِّ اهلل عــزَّ وجــلَّ وعــدوِّ رســوله 
وعــدوِّ األمــة اإلســامية؛ بحًثــا عــن ســقفٍ يظّلهــم 
إلــى  هربتــم  قــد  بأنَّكــم  عروشــهم،  ويحمــي 
الوهــن  بخيــوط  مُستمســكون  فأنتــم  حتفكــم، 

والضَّعــف، والــى زواٍل فــي أيِّ لحظــة.
وتســاءل البيــان: مــاذا جنيتــم مِــن الصَّهاينــة 
ونهــب  والتحقيــر  اإلذالل  ســوى  واألميــركان 
المليــارات وسَــوْقكم سَــوْق العبيــد واألغنــام؟! إْن 
لــم يكــن لكــم دِيــنٌ فُكونــوا أحــرارًا فــي دنياكــم.

ســتحميكم  حًقــا  وهــل  تســاؤالته:  وتابــع 

حًقــا  وهــل  إســرائيل؟! 
أمريــكا  تســتطيع 
غضبــة  مــن  حمايتكــم 
لكانــت  إًذا  شــعوبكم؟! 
قــد حَمَــت شــاه إيــران 
كان  فقــد  قبلكــم،  مــن 
ألميــركا  عميــل  أكبــر 
فــي  و«اســرائيل« 
لحفظــت  وإذًا  المنطقــة، 
مصــر  طاغيــة  عــرش 

»اســرائيل«. لـــ  ليــل  الذَّ الحليــف 

قبــل  انــه  واضــاف، 
علــى  حصلنــا  يوميــن 
الجريمــة  خيــوط  اول 
االرهابيــة باعتقــال أمــراة 
خالهــا  ومــن  ارهابيــة 
بقيــة  الــى  توصلنــا 

. صــر لعنا ا
العميــد  وتابــع 
اثنيــن  ان  باكبــور، 
الخليــة  عناصــر  مــن 
العنصــر  االرهابييــن كانــا باكســتانيين كمــا كان 
مــن  علــي  محمــد  حافــظ  واســمه  االنتحــاري 
ــتان  ــن باكس ــر م ــر آخ ــن عنص ــا ع ــتان فض باكس

. يضــًا ا
الثــورة  لحــرس  البريــة  القــوة  قائــد  واوضــح 
ــة  ــة االرهابي ــر الخلي ــن عناص ــان 3 م ــامية، ب االس
هــم مــن منطقــة سيســتان وبلوجســتان، وانــه تــم 

اعتقــال اثنيــن منهــم فيمــا الثالــث هــارب وســيتم 
اعتقالــه قريبــا ان شــاء اهلل تعالــى.

اعــدت  قــد  كانــت  الزمــرة  هــذه  ان  وقــال: 
ــوا  ــم يكون ــدة ول ــدات واالعت ــن المع ــدا م ــر ج الكثي
بــل  فقــط  العمليــة  بهــذه  القيــام  علــى  عازميــن 
ــباط  ــن )11 ش ــي 22 بهم ــرى ف ــة اخ ــات ارهابي عملي
ــورة االســامية وســائر  ــرى انتصــار الث ــر( ذك /فبراي
ــدات  ــن التمهي ــر م ــا الكثي ــد اتخذن المناســبات ولق
لمســيرات ذكــرى انتصــار الثــورة وهــم لــم يفلحــوا 
وحتــى فــي ايــام عشــرة الفجــر ســعت العناصــر 
ــل  ــذا القبي ــن ه ــال م ــذ اعم ــرا لتنفي ــة كثي االرهابي

لكنهــم اخفقــوا.
فــي  االخيــر  االرهابــي  االعتــداء  الــى  واشــار 
منطقــة سيســتان وبلوجســتان قائــا، ان مــا قامــوا 
بــه لــم يكــن عمــا نوعيــا بــل هــو عبــارة عــن حركــة 
عشــوائية تمثلــت بتفجيــر ســيارة مفخخــة فــي 

الطريــق الترانزيتــي.

* لي تشان ووانغ يو: زيارة الرئيس الصيني الى ايران عززت 
العالقات الى مستوى ستراتيجي

* الريجاني وظريف: ايران تقيم أكثر العالقات االستراتيجية 
اهمية في العالم مع الصين
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